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الصيام أحكام 

555

على  والسالم  والصالة  العالمين،  ربِّ  هللا  الحمد 

وبعد: أجمعين.  وصحبه  آله  وعلى  المرسلين،  سيد 

رمضـان  شـهر  صيـام  جعـل  تعالـى  اهللا  فـإن 

العميم  الخير  من  فيه  لمـا  فين  المكلَّ على  فرضًا 

 6   ﴿ تعالـى:  قال  لهذا  واآلجـل؛  العاجل  فـي 

 >  =  <  ;  :   9   8   7
[البقرة:١٨٣].  ﴾@  ?

وآدابًا  وفرائض  وأركانًا  شروطًا  الصيام  لهذا  وإن 

كتبهم. في  العلماء  لها  فصَّ

واألوقاف  اإلسالمية  للشـؤون  العامة  الهيئة  وإن 

تقديم



666666

في  الرشـيدة  للقيادة  السـديدة  بالتوجيهـات  عمـًال 

الناس؛  عامـة  من  وتقريبهـا  الديـن،  أحـكام  تيسـير 

الصيام،  أحـكام  يضبـط  الذي  الكتيـب  هـذا  تقـّدم 

هين  منوِّ االختصـار،  وجه  على  للصائميـن  وُيَبيِّنهـا 

وافيًا  يكون  حتى  َقْته  ودقَّ ْته  أعدَّ التي  اللجنة  بجهـود 

للقصد. محققًا  بالغرض 

السـمو  صاحـب  يحفـظ  أن  تعالـى  اهللا  سـائلين 

ونائبـه،  الدولـة،  رئيـس  زايـد  بـن  خليفـة  الشـيخ 

يديم  وأن  األمين،  عهده  وولي  الحكام،  وإخوانهما 

سـميع  إنه  الوطن،  هذا  على  واألمـان  األمن  نعمـة 

مجيب.

واألوقاف اإلسالمية  للشؤون  العامة  الهيئة 
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الصيام أحكام 

:á¨∏dG  »a  Ωƒ°üdG  :k’hCG

اإلمسـاك  مطلق  علـى  اللغة  فـي  الصـوم  يطلـق 

وقيل  الكالم...  أو  السـير  أو  األكل  أو  الطعام  عـن 

اهللا  قال  الـكالم،  عن  إلمسـاكه  صائـم؛  للصامـت: 

  /      .   -   ,   ﴿  :7 مريم  عن  مخبرًا  تعالى 

.(١)﴾3   2   1   0

.٢٦ اآلية  من  جزء  مريم،     (١)

الصوم معنى 
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:»¡≤ØdG  ìÓ£°U’G  »a  Ωƒ°üdG  :kÉ«fÉK

(األكل  َواْلَفـْرِج  البطـن  َشـْهَوَتي  َعـْن  اِإلْمَسـاُك 

إلى  الفجر  طلوع  من  َمَقاَمُهَما  َيُقوُم  َوَما  والجماع)، 

َمَعُه. َأْو  اْلَفْجِر  َقْبَل  ٍة  بِنيَّ الشمس،  غروب 
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الصيام أحكام 

ـنَّة  والسُّ بالكتـاب  َعْيـٍن  فـرُض  رمضـان  صيـام 

واإلجماع:

:¿BGô≤dG  øªa  .1

  8   7  6   5   4   3﴿ تعالـى:  قولـه 

وقـال   ،(١)﴾@  ?  >  =  <  ;  :   9
 n  m   l  k  j  i  h﴿ تعالــى: 

  w   v   u   ts   r  q  p  o
للوجوب. هنا  واألمر   ،(٢)﴾y    x

.١٨٣ اآلية  البقرة،     (١)

.١٨٥ اآلية  من  البقرة،     (٢)

رمضان صوم  حكم 
وا
دلة على ذلك
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:ásæ t°ùdG  øeh  .2

اإلسـالم  «ُبني   :^ عمـر  ابن  حديث  مـن   ! قولـه 

الصالة،  وإقـام  اهللا،  يوحـد  أن  علـى  خمسـة:  علـى 

والحج»(١). رمضان،  وصيام  الزكاة،  وإيتاء 

َأبـيـِه:  َعْن  ـٍِك  َمال ْبـِن  ُسَهْيـِل  أبـا  أن  ورد:  قد  وكذا 

رجًال  إن  َيُقـوُل:   3 اِهللا  ُعَبْيـِد  ْبَن  َطْلَحَة  َسِمـَع  ُه  َأنَّ

ثائــر  نجــد  أهـل  مـن   ! اهللا  رسـول  إلـى  جــاء 

يقـول،  ما  نفقــه  وال  صوتــه  دوي  نسمــع  الرأس 

عـن  يســأل  هو  فإذا   ،! اهللا  رسـول  من  دنا  حتـى 

صلوات  «خمـس   :! اهللا  رسـول  فقـال  اإلسـالم، 

قال:  غيـرهن؟  عليَّ  هـل  فقـال:  والليـلة»  اليوم  في 

اإليمان،  كتاب  القشيري،  الحسين  أبو  الحجاج  بن  مسـلم  مسـلم،  صحيح     (١)

.١٦ رقم:  العظام،  ودعائمه  اإلسالم  أركان  بيان  باب 
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الصيام أحكام 

فقـال:  رمضان»  شـهــر  وصيـام  تطـوع،  أن  إالَّ  «ال 

تـطـوع...»(١). أن  إالَّ  «ال  فقـال:  غيـره؟  علـيَّ  هل 

:´ÉªLEÓd  áÑ°ùædÉH  ÉeCG  .3

على  اإلجماع  العلم  أهـل  من  واحد  غير  ذكر  فقـد 

رمضان. فرض 

أركان  أحد  هي  التي  الصلـوات  بيان  باب  اإليمان،  كتاب  مسـلم،  صحيـح     (١)

.١١ رقم:  اإلسالم، 
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التاليين: األمرين  بأحد  رمضان  صيام  يثبت 

:∫Ó`¡dG  á``jDhQ  :∫hC’G

باآلتـي: وذلك   

وال •  رمضان  يصام  فال  للهالل،  عدليـن  برؤية  إمـا 

يفطر بانقضائه إال بشهادة رجلين مسلمين عدلين.

لهم •  اعتناء  ال  من  حقِّ  في  واحد  عـدل  برؤيـة  أو 

بأمره.

تعالى:  قولـه  هـو  الرؤيـة  شـرط  علـى  والدليـل 

.(١)﴾y    x   w   v   u ﴿

.١٨٥ اآلية  من  البقرة،     (١)

رمضان صوم  به  يثبت  ما 
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الصيام أحكام 

وال  الهالل،  تروا  حتـى  تصوموا  «ال   :! ولقولـه 

تروه...»(١). حتى  تفطروا 

لرؤيته»(٢). وأفطروا  لرؤيته،  «صوموا   :! وقال 

َرَأْيُتُم  إَذا   :! النَّبيِّ  َقوِل  َباب  الصوم،  كتاب  البخاري،  الصحيح،  الجامـع     (١)

.١٧٧٣ رقم:  َفَأْفِطُروا،  َرَأْيُتُموُه  َوِإَذا  َفُصوُموا،  اْلِهالل 

اْلِهَالَل  َرَأْيُتُم  إَذا   :! النَّبـيِّ  َقـوِل  َباب  الصوم،  كتـاب  البخـاري،  صحيـح     (٢)

.١٧٧٣ رقم:  َفَأْفِطُروا،  َرَأْيُتُموُه  َوِإَذا  َفُصوُموا، 
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مسـتفيضة، •  جماعة  برؤية  كذلـك  يثبـت  أن  وإمـا 

يدعي  واحد  كل  الكذب،  على  تواطؤهم  يستحيل 

رؤيته.

:kÉeƒj  ø«KÓK  ¿ÉÑ©°T  ô¡°T  ∫ÉªcEG  :»fÉãdG

لقـول  نحـوه،  أو  لغيـم  الهـالل  ُيـَر  لـم  إذا  وذلـك 

النبي !: «فإن ُغمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثين 

العدد  تمام  هو  الحديث  من  الداللة  فوجه  يومـًا»(١). 

المختلفة. الحديث  روايات  تؤيِّده  ما  وهو  ثالثين، 

تختـص  لجـان  وجـود  عصرنـا  فـي  والغالـب 

شـهر  ثبوت  في  المعتمدة  وهي  والتبليغ،  ي  بالتحـرِّ

رمضان.

عليه. متفق     (١)
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:ΩÓ°SE’G  .1

عبادة،  الصـوم  ألن  المسـلم،  غيـر  مـن  يصحُّ  فـال 

 4  3﴿ تعالـى:  لقوله  المسـلم  علـى  فتجـب 

.(١)﴾8   7  6  5

.١٨٣ اآلية  من  البقرة،     (١)

الصوم شروط 
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الصيام أحكام 

:Æƒ∏ÑdG  .2

عن  الحديث  في  جاء  ما  البلوغ  اشتراط  على  ويدل 

النائم  عن  ثالثة:  عن  القلُم  «ُرفع  قال:  أنه   :! النبي 

وعن  يحتلـم،  حتـى  الصبيِّ  وعـن  يسـتيقظ،  حتـى 
يفيق»(١).  حتى  المجنون 

:IQó≤dG  .3

عنـد  ويقضيـه  ونحـوه،  مريـض  علـى  يجـب  فـال 

وجوبًا. االستطاعة 

:Qƒ°†ëdG  .4

مباح،  قصـر  سـفر  المسـافر  علـى  يجـب  فـال 

تعـالـى: لقولــه  وجوبــًا  يقضيــه  أفطــر  وإن 

.٢٣١٠ رقم:  للحاكم،  الصحيحين،  على  المستدرك     (١)
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:π≤©dG  .5

فال يصحُّ من مجنون وال مغمى عليه، حيث أغمي عليه 

عنـد الفجر، أو اسـتغرق إغماؤه ُجلَّ اليـوم، وال يجب 

عليهمـا أيضًا، فالعقل شـرط فيهما، للحديث السـابق: 

«ُرفع القلُم عن ثالثة... وعن المجنون حتى يفيق».

حيث  من  صحيح  فصومـه  ه  كلَّ النهار  نـام  ومـن 

لمقاصد  منافيًا  هـذا  عمله  كان  وإن  الفقهـي  النظـر 

قبل  فانتبـه  الفجـر  قبـل  والنائـم  وحكمـه.  الصـوم 

صومه. أجزأه  الغروب 

.١٨٥ اآلية  من  البقرة،     (١)
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الصيام أحكام 

:¢SÉØædGh  ¢†«ëdG  øe  tƒ∏îdG  .6

وال  والنفسـاء  الحائـض  علـى  يجـب  ال  فالصيـام 

لما  عليهمـا،  واجب  القضـاء  لكن  منهمـا،  يصـح 

َما  َفُقْلُت:  َعاِئَشـَة  َسـَأْلُت  َقاَلـْت:  ُمَعـاَذَة  َعـْن  ورد 

الّصالَة؟  َتْقِضي  َوال  ـْوَم  الصَّ َتْقِضي  اْلَحاِئِض  َبـاُل 

ٍة  بَحُروِريَّ َلْسـُت  ُقْلـُت:  َأْنـِت؟  َأَحُروِريَّـةٌ  َفَقاَلـْت: 

َفُنْؤَمـُر  َذِلـَك  ُيِصيُبَنـا  َكاَن  َقاَلـْت:  َأْسـَأُل،  َوَلِكنِّـي 

الِة(١). الصَّ ِبَقَضاِء  ُنْؤَمُر  َوَال  ْوِم  الصَّ ِبَقَضاِء 

ولو  الفجر  قبل  النفساء  أو  الحائض  طُهرت  فإذا 

ولو  حتى  والصوم  النية  تبييت  عليها  وجب  بلحظـة 

الفجر. بعد  إال  تغتسل  لم 

اْلَحاِئِض  َعَلى  ْوِم  الصَّ َقَضـاِء  ُوُجوِب  َباب:  الصوم،  كتاب  مسـلم،  صحيـح     (١)

.٥٠٨ رقم:  َالِة،  الصَّ ُدوَن 
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هـر  الطُّ عالمـة  رأت  إن  عليهـا  الصـوم  ويجـب 

ووجب  صومها،  وصح  حينئذ  ونوت  للفجر  مقارنة 

هل  ت  شـكَّ ِإْن  أيضًا  له  القضـاء  مع  الصـوم  عليهـا 

تقدم  في  ت  شـكَّ وإن  بعده،  أو  الفجر  قبل  طُهـرت 

وقضت. صامت  الفجر  قبل  الطهر 

:¿É°†eQ  âbh  ∫ƒNO  .7

وقد  شـهره،  دخول  قبل  رمضـان  صـوم  يصح  فـال 

«ال  قـال:   ! اهللا  رسـول  أّن  الحديـث:  فـي  صـحَّ 

رجًال  إال  يوميـن؛  وال  يـوم  بصوم  رمضـان  تقدمـوا 

فليصمه»(١). صومًا  يصوم  كان 

َوال  َيـْوٍم  بَصْوِم  َرَمَضـاَن  ُموا  َتَقدَّ ال  بـاب  الصيـام،  كتـاب  مسـلم،  صحيـح    (١)

.١٨١٢ رقم:  َيْوَمْينِ، 
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:á«ædG  :∫hC’G  øcôdG

لقول  بدونها،  يصـحُّ  ال  الصوم  في  فرض  وهـي 

صيام  فال  الليل  من  الصيام  يبيت  لم  «من   :! النبيِّ 

له»(١).

بعد  رمضان  من  ليلة  أول  بقلبه  ينـوي  أن  وذلك 

طلوعه  مع  أو  الفجر  طلـوع  وقبل  الشـمس  غروب 

من  عليه  افتـرض  مـا  بـأداء  تعالـى  اهللا  إلـى  القربـة 

شـك  ال  الجزم  سـبيل  على  النية  وتكـون  الصـوم، 

وال  رمضان،  لصوم  معينة  تكون  وأن  تردد.  وال  فيها 

مطلقًا. الصوم  اعتقاد  يكفي 

.٢٢٩٤ رقم:  َذِلَك،  ِفي  َحْفَصَة  ِلخبِر  اِقِليَن  النَّ اْخِتَالِف  ِذْكُر  النسائي،  سنن     (١)

والمفطرات الصوم  أركان 
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الصيام أحكام 

فنيته  رمضـان  دخـول  قبـل  الصيـام  نـوى  فمـن 

وجوب  مع  رمضان،  ذلك  أن  تبين  ولو  حتى  باطلة 

اإلعادة. ووجوب  اإلمساك 

بالُحرمة  عالمًا  أفطر  إن  والقضاء  الكفارة  وتجب 

اإلمساك. ووجوب 

إذا  إال  كلـه،  رمضان  لصوم  واحـدة  نية  وتكفـي 

ومن  وغيرهمـا...  مـرض  أو  بسـفر  الصوم  انقطـع 

ليلة. كل  تجديدها  المندوب 
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 øe  äGô£ØªdG  ø``Y  ∑É°ùeE’G  :»fÉãdG  ø``côdG

:¢ùª°ûdG  ÜhôZ  ≈dEG  ¥OÉ°üdG  ôéØdG  ´ƒ∏W

وجوبه  يقتضـي  الليل  إلـى  اإلمسـاك  ووجوب   

جزء  إمسـاك  من  بد  ال  أنه  غير  منه،  جزء  أول  إلـى 

  D  C﴿ تعالى:  لقوله  النهار،  إكمال  ليتيّقن  منه 

   P   ON   M    L   K   J   I   H    G   F   E
.(١)﴾T   S    R   Q

.١٨٧ اآلية  من  البقرة،     (١)



25

الصيام أحكام 

أكل  يكون  أن  شـك  ثم  رمضـان  فـي  أكل  ومـن 

الكفارة. دون  القضاء  فعليه  بعده  أو  الفجر  قبل 

اآلتي: تشمل   :äGô£ØªdGh

أو 1.  بالـغ  حشـفة  بتغييـب  وذلـك  الجمـاع:   

لم  وإن  بهيمـة  ولـو  مطيق  فـرج  في  قدرهـا 

المني. ينزل 

فإذا 2.  آخر،  بشيء  أو  بغيره  أو  بنفسـه  االسـتمناء 

يبطل  فال  معتادة  غير  بلذة  أو  بنفسه  المني  خرج 

الصوم.

معتـادة 3.  بلـذة  يقظـة  مـذي  أو  منـي  إخـراج 

الفكـر  أو  النظــر  أو  المبـاشـرة  أو  بالتقبيل 

المستديمين.
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ال، 4.  أم  الفم  مأل  سواء  القيء)  (تعمد  االسـتقاءة 

شـيء  رجع  إذا  إال  القيء،  غلبه  إذا  ما  بخالف 

«َمْن   :! لقوله  صومـه؛  فيفسـد  غلبة،  ولو  منـه 

اْسـَتَقاَء  َوَمِن  َقَضاٌء،  َعَلْيـِه  َفَلْيَس  اْلَقـْيُء  َذَرَعـُه 

َفْلَيْقِض»(١). َعْمدًا 

أو 5.  مائعًا  كان  سـواء  المعدة  إلـى  شـيء  وصول 

جامدًا.

أو 6.  شـراب  من  ـ  جامد  دون  ـ  مائع  وصول 

ولو  الحلق  إلى  نحوهما  أو  دهن 

أو  فم  مـن  للمعدة  يصـل  لـم 

أنف أو أذن، أو عين أو رأس، 

.٦٥٣ رقم:  َعْمًدا،  اْسَتَقاَء  فيَمن  َجاَء  َما  َباب  الصوم،  كتاب  الترمذي،  سنن     (١)

أو شـراب  ن 

لو



27

الصيام أحكام 

المضمضة  كماء  غلبة  أو  خطأ  أو  سهوًا  أو  عمدًا 

ْوُم  «الصَّ وعكرمة:  عباس  ابن  لقول  السواك؛  أو 

َخَرَج»(١). ا  ِممَّ َوَلْيَس   ، َدَخَل  ا  ِممَّ

اآلتي: في  الفطر  نجمل  أن  ويمكن 

بداخـل: وهو األكـل والشـرب، وما في حكمهما.١. 

الفرج.٢.  في  الذكر  رأس  مغيب  وهو  باإليالج؛ 

والحيـض ٣.  والمـذي  المنـي  وهـو  بخـارج؛ 

والنفاس...

فسـد  ذلك  من  شـيئًا  الصائم  وجـد  فـإذا  وعليـه 

عذر. غير  أو  لعذر  كان  سواء  صومه، 

اِئِم. ِللصَّ َواْلَقْيِء  اْلحَجاَمِة  َباب  الصوم،  كتاب  البخاري،  صحيح     (١)
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الحلق  إلى  الوصول  إما  هو  الفطر  في  فالمعتبـر   

إلى  الوصـول  وإمـا  الجـوف؛  إلـى  ينـزل  لـم  ولـو 

طريق. أي  من  الجوف 

سـواء  عاٍل  منفذ  من  للمعدة  وصل  مـا  وكل 

للقضـاء،  موجـب  مائـع  غيـر  أم  مائعـًا  أكان 

المنفذ  كان  إذا  إال  يفسد  ال  لها  الجامد  ووصول 

عاليًا.

تحصل  ال  فيما  الدماغ  إلى  وصل  ما  يفطر  فـال 

التحريم  ألن  الحطب،  كدخان  تغذية  أو  تقويـة  به 

  ; ﴿ تعالى:  لقوله  والفرج؛  الفم  شهوتي  يتناول 

 ،(١)﴾D   C   BA   @   ?  >  =   <

تخريجها. سبق     (١)
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الصيام أحكام 

فالجسـد  وإال  األصل،  علـى  ذلك  عدا  مـا  وبقـي 

يفطـر  وال  وغيـره،  بالدهـن  خارجـه  مـن  ى  يتغـذَّ

إجماعًا.

البخور •  بمثابـة  الطعـام  قـدر  استنشـاق  تعمد 

به  يتقوى  جسـم  له  الطعـام  ريـح  ألن  يفطـر؛ 

الدماغ.

كالسـجائر •  ـ  يمص  أي:  ـ  يشـرب  الذي  الدخان 

للجوف. بل  للحلق  يصل  ألنه  يفطر،  المعروفة 

يدخل •  أن  غيـر  من  ونحوه  البخـور  رائحة  شـم  

يفطر. ال  للحلق  الدخان 

حلقه، •  فـي  طعمه  ووجد  نهـارًا  رأسـه  دهن  مـن 

في  فاسـتطعمها  نهارًا  رأسـه  في  حناء  وضـع  أو 
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اكتحل  أو  ليًال  دهنه  وإن  القضاء،  فيجب  حلقه، 

يفطر. فال  نهارًا  فنزل 

صومه •  فإن  يغسـل؛  ولـم  الدم  َفَمجَّ  فُمه  َدِمَي  من 

النجس. الريق  بابتالعه  يبطل 

حلقه •  إلى  سبق  أو  أسـنانه  بين  حبة  فلقة  بلع  من 

ذلك. من  االحتراز  لتعذر  يضره  ال  ذباب؛ 

الدقيق •  وغبـار  الصوم،  يفسـد  ال  الطرق  غبـار 

ال  فإنه  الجباسـين؛  غبار  مثـل:  صنعته؛  ألهـل 

كذلك. يفطر 
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ليلة  صبيحـة  وهـو   :∂``°ûdG  Ωƒ``j  ∑É``°ùeE’G  .1

غيم. بسبب  ُيَر  لم  إذا  رمضان  هالل  التماس 

واألولـى   :¬``©HÉàJh  AÉ``°†≤dG  π``«é©J  .2

فإن  الطاعات.  إلـى  للمبادرة  القضـاء  تعجيـل 

رمضان  يدخل  لـم  دام  ما  عليـه  إثم  فال  ـر  أخَّ

سمع  أنه  سلمة:  أبي  فعن  القضاء،  في  متهاونًا 

الصوم  علـّي  ليكـون  كان  «إن  تقـول:  عائشـة، 

حتى  أصومـه  أن  أسـتطيع  فمـا  رمضـان،  مـن 

شعبان»(١). يأتي 

آخر،  رمضان  وبين  بينه  ما  رمضـان  قضاء  للبيهقي،  واآلثار،  السـنن  معرفـة     (١)

.٢٦٥٧ رقم: 

الصوم مستحبات 
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الصيام أحكام 

أخرجه  ما  القضاء  في  التتابع  عدم  جـواز  ودليل 

قال:  المسـيب  ابن  عن  مصنفه  فـي  الرزاق  عبـد 

العدد». وأحِص  شئت  كيف  «ُصْمه 

بعد  لوطنه  دخوله  يظن  الذي   ôaÉ°ùª∏d  Ωƒ°üdG  .3

الفجر.
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لقوله !:   :Qƒë°ùdG  ô«NCÉJh  ô£ØdG  π«é©J  .4

روا  وأخَّ الفطـر  لوا  عجَّ مـا  بخير  أمتـي  تـزال  «ال 

السحور»(١).

السحور  في  فإن  روا  «تسحَّ  :! لقوله   :Qƒë°ùdG  .5

بركة»(٢).

يه،  ويقوِّ الصوم  على  الصائم  يعين  السحور  وألن 

صيام  علـى  السـحر  بطعـام  «اسـتعينوا   :! قـال 

النهار»(٣).

أو  تمرات  أو   äÉ``ÑWQ  ≈∏Y  ô£ØdG  Ö``ëà°ùj  .6

.٢٠٣٥٠ رقم:  الغفاري،  ذر  أبي  حديث  أحمد،  (١)  مسند 

ِإيَجاب،  َغْيِر  ِمـْن  ـُحوِر  السَّ َبَرَكِة  باب  الصوم،  كتاب  البخـاري،  (٢)  صحيـح 

.١٧٨٩ رقم: 

.١٨٣٢ رقم:  السحور،  في  جاء  ما  باب  الصوم،  كتاب  ماجه،  ابن  (٣)  سنن 
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الصيام أحكام 

الفطر  وكون  ذلك؛   ! لفعله  ماء؛  من  حسـوات 

مفيد  ألنه  الحالوات  من  معناه  في  مـا  أو  بالتمر 

طهور،  ألنه  فبالماء  يكـن  لم  فإن  البدن،  لصحـة 

 :! اهللا  رسـول  قال  قال:  عامر  بن  سـلمان  وعن 

فليفطر  صائمًا  أحدكم  كان  «إذا 

التمر  يجد  لـم  فإن  التمر،  علـى 

طهور»(١). فإنه  الماء،  فعلى 

رمضان  قـام  «مـن   :! لقولـه   :¿É``°†eQ  ΩÉ``«b  .7

وما  ذنبه  مـن  م  تقدَّ مـا  له  ُغِفـر  واحتسـابًا  إيمانـًا 

ر»(٢). تأخَّ

عليه. يفطر  ما  باب  البيهقي،  سنن     (١)

يَماِن،  اْإلِ ِمـَن  َرَمَضاَن  ِقَيام  ع  َتَطـوُّ باب  الصوم،  كتـاب  البخـاري،  صحيـح     (٢)

.٣٦ رقم: 



36

 ¿BGô``≤dG  IhÓ``Jh  ˆG  ô``cP  ø``e  QÉ``ãcE’G  .8

:IOÉÑ©dG  »a  OÉ¡àL’Gh

 :# عائشة  فعن  األواخر،  العشـر  في  وباألخص 

شـد  األواخر  العشـر  دخل  إذا  كان   ! النبي  «أن 

أهله»(١). وأيقظ  ليله،  وأحيا  مئزره، 

في  الطاعات  في  االجتهاد  استحباب  ذكر  باب  الصوم،  حبان،  ابن  صحيح     (١)

.٣٥٠٥ رقم:  رمضان،  من  األواخر  العشر 
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الصيام أحكام 

:äÉbó°üdG  øe  QÉãcE’G  .9

أفضل  وهي  تضاعف،  الشهر  هذا  في  ألنها   

 ،3 أنس  فعن  رمضان،  غير  في  الصدقة  من 

أفضل؟  الصدقة  أي  اهللا!  رسول  يا  قيل:  قال: 

رمضان»(١). في  «صدقة  قال: 

 .٥٩٩ رقم:  الصدقة،  فضل  في  جاء  ما  باب  الصوم،  كتاب  الترمذي،  سنن     (١)

غريب). (حديث  وهو 



38

من  اإلكثار  عـن   ìQGƒédGh  ¿É``°ù∏dG  ß``ØM  .10

صوم  يوم  كان  «إذا   :! قال  حاجة،  لغير  الـكالم 

شـاتمه  امرؤ  وإن  يجهل،  وال  يرفث  فال  أحدكـم 

صائم»(١). إني  فليقل: 

لك  اللهم   :ô``£ØdG  óæY  º``FÉ°üdG  ∫ƒ``≤jh  .11

بعد  والدعاء  أفطـرت(٢)،  رزقـك  وعلى  صمـت 

 ! اهللا  رسـول  كان  قال:  عمر  ابن  فعن  اإلفطار، 

العروق،  وابتلَّـت  الظمـأ  «َذَهب  قـال:  أفطـر  إذا 

اهللا»(٣). شاء  إن  األجر  وثبت 

تخريجه. سبق     (١)

.٢٠١١ رقم:  اإلفطار،  عند  القول  باب  داود،  أبي  سنن     (٢)

.٢٠١٠ رقم:  والتخريج،  نفسه  المرجع     (٣)
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الصوم مكروهات 

لئال   ,á``LÉM  ô``«¨d  ΩÉ``©£dG  hCG  í``∏ªdG  ¥hP  .1

وكذا  صومه،  فيبطـل  الجوف  إلى  الطعـام  ينـزل 

مضغه  إذا  هذا  يمضـغ،  ما  وكل  علك  مضـغ 

وابتلع  مـرات  مضغـه  إذا  أمـا  ـه،  وَمجَّ

أجزائه  بعض  يبتلـع  ألنه  فيفطر؛  ريقـه 

ريقه. مع 

 ó«©dÉH  ∫Gƒ``°T  øe  ΩÉjCG  á``à°S  ΩÉ«°U  π``°Uh  .2

ال  حتى  بهـم،  ُيقتـدى  لمـن  متتابعـة  وإظهارهـا 

برمضان. الجاهل  يلحقها 

رمضان. من  به  ليحتاط   ∂°ûdG  Ωƒj  ΩÉ«°U  .3
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الصيام أحكام 

شيء. منه  يتحلل  الذي   ÖWôdÉH  ∑Gƒ°ùdG  .4

إتمام  عـن  تضعفه  أن  خـاف  لمـن   á``eÉéëdG  .5

صومه.

أو  لعذر  إال  الغروب  تحقق  إذا   ô£ØdG  ô«NCÉJ  .6

لشغل.

في  دخوله  خشـية   AÉªdG  »``a  ¢SCGôdG  ¢``ùªZ  .7

الفم. أو  األنف 

وشّمًا. استخدامًا   kGQÉ¡f  Ö«£àdG  .8
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المحرمات

وعيـد  الفطـر  (عيـد   ø``jó«©dG  »``eƒj  Ωƒ``°U  .1

 :3 هريرة  أبي  عن  مسـلم  روى  لما  األضحى): 

يوم  يوميـن:  صيـام  عـن  نهـى   ! اهللا  رسـول  أن 

الفطر(١). ويوم  األضحى 

ْهِر،  َوالدَّ ْضَحـى  َواْألَ اْلِفْطِر  َيـْوِم  ِصَيام  بـاب  الصيام،  كتاب  مالـك،  موطـأ     (١)

.٥٨٩ رقم: 



43

الصيام أحكام 

بال  بعضًا  بعضه  متابعـة  وهو   :Ωƒ``°üdG  ∫É``°Uh  .2

 ! ِبيِّ  النَّ َعـن   ،3 َأَنٍس  فعـْن  سـحور،  أو  فطـر 

َقاَل:  ُتَواِصـُل!  ِإنَّـَك  َقاُلـوا:  ُتَواِصُلـوا»  «َال  َقـاَل: 

إِنِّي  َأْو  َوُأْسَقى،  ُأْطَعُم  إِنِّي  ِمْنُكْم،  َكَأَحٍد  «َلْسـُت 

َوأُْسَقى»(١). ُأْطَعُم  َأبيُت 

فيـه  ويلـزم   :ô``éØdG  »``a  ∂``°ûdG  ™``e  πcC’G  .3

القضاء.

فيه  ويلزم   :Ühô``¨dG  »a  ∂``°ûdG  ™e  ô``£ØdG  .4

القضاء.

 :¢``ûMÉØdG  ΩÓμ``dGh  á``ª«ªædGh  á``Ñ«¨dG  .5

فإنه  الصيام،  غيـر  في  مة  محرَّ كانت  وإن  وهـذه 

.١٨٧٥ رقم:  الوصال،  باب  الصوم،  كتاب  البخاري،  صحيح     (١)
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تغلظ  المعصية  ألن  رمضان،  في  تحريمها  يتأكد 

َياُم  «الصِّ  :! ولقولـه  والمـكان.  الزمان  حسـب 

َأْو  َقاَتَلُه  اْمُرٌؤ  َوإِِن  َيْجَهـْل،  َوَال  َيْرُفْث  َفَال  ُجنَّـٌة، 

ال  ولكن  َتْيِن...»(١).  َمرَّ َصائٌِم  إِنِّي  َفْلَيُقْل:  َشاَتَمُه 

الصوم. بذلك  يبطل 

.١٨٩٤ رقم:  الصوم،  فضل  باب  الصيام،  كتاب  البخاري،  صحيح     (١)
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الصيام أحكام 

لمـا   :Ö``WôdG  ô``«¨H  QÉ``¡ædG  πc  ∑Gƒ``°ùdG  .1

بن  عامر  بـن  اهللا  عبـد  رواه 

رأيت  قـال:  أبيه  عـن  ربيعة 

أحصي  ال  ما   ! اهللا  رسول 

صائـم(١). وهو  ك  يتسـوَّ

عمـن  معمـر  فعـن   :¢``û£©∏d  á``°†ª°†ªdG  .2

أبي  بن  عثـمـان  رأيت  يقـول:  الحسـن  سـمع 

الماء،  يمــجُّ  صائـم،  وهــو  بعرفــة  العـاص 

الحسـن  وكان  قال:  الماء  نفسـه  على  ويصبُّ 

للصائم،  السـواك  في  جـاء  ما  باب:  الصـوم،  كتاب  الترمـذي،  (١)  سـنن 

.٦٥٧ رقم: 

الجائزات
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في  وذلك  ـه،  يمجُّ ثم  صائم  وهــو  يمضمض 

الحـر(١). شـدة 

بعض  عن  الـرأس؛  على  المــاء  صب  وكذلـك 

أصحاب النبـي ! قال: لقـد رأيت رسول اهللا ! 

من  صائـم  وهو  الماء  رأسه  على  يصب  بالَعـْرج 

الحر(٢). من  أو  ـ  العطش 

سـلمة:  وأم  عائشـة  فعن   ,áHÉæédÉH  ìÉÑ°UE’G  .3

جنٌب  وهو  الفجر  يدركه  كان   ! اهللا  رسـول  أنَّ 

ويصوم(٣). يغتسل  ثم  أهله،  ِمن 

المرض  زيـادة  خاف  إذا   :¢``†jôª∏d  ô``£ØdG  .4

.٧٥٠٥ رقم:  للصائم،  المضمضة  باب  الصوم،  كتاب  الرزاق،  عبد  مصنف     (١)

.١٥٣٣٨ ورقم:   ،! النبي  أصحاب  بعض  حديث  أحمد،  مسند     (٢)

.١٧٩١ رقم:  جنبًا،  يصبح  الصائم  باب  الصيام،  كتاب  البخاري،  صحيح     (٣)
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الصيام أحكام 

آخر،  مرض  حـدوث  خوف  أو  البـرء  تأخـر  أو 

شديدًا. ضررًا  أو  هالكًا  خاف  إذا  الفطر  ويجب 

وال  حملها،  على  خافت  إذا   :πeÉë∏d  ô``£ØdG  .5

فعليهـا  اسـتحبابًا،  وال  وجوبـًا  ال  عليهـا  إطعـام 

الفدية. عليها  وليس  القضاء 

ولدها،  علـى  خافـت  إذا   :™``°Vôª∏d  ô``£ØdG  .6

عليها  ووجـب  القضـاء،  مـع  وجوبـًا،  وتطعـم 

شـدة  أو  هالكًا  خافتا  إذا  الفطر  الحامل  وعلـى 

بني  مـن  رجل  ـ  مالـك  بن  أنـس  فعـن  ضـرر، 

خيل  علينا  أغـارت  قـال:  ـ  كعـب  بن  عبـد اهللا 

فوجدتـه   ! اهللا  رسـول  فأتيـت   ! اهللا  رسـول 

صائم،  إني  فقلـت:  َفُكْل»،  «اْدُن  فقـال:  ى  يتغـدَّ

تعالى  اهللا  إن  الصـوم؛  عن  أحدثك  «اْدُن  فقـال: 
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وعن  الصالة،  وشطر  الصوم  المسافر  عن  وضع 

الصيام»(١). أو  ـ  الصوم  المرضع  أو  الحامل 

 .Ωô¡dG  ï«°û∏d  ô£ØdG  .7

علـى  معـه  يقـدر  ال  الـذي   ¢``û£©∏d  ô``£ØdG  .8

مصنفه  فـي  الـرزاق  عبـد  أخرجـه  لمـا  الصـوم؛ 

عن  طاوسـًا  سـألت  قال:  عمار  بـن  عكرمة  عـن 

تصوم  أن  تسـتطع  فلم  ـ  عطاش  بها  ـ وكان  أمي 

يوم  كل  تطعم  فقال:  رمضـان 

قلت  قـال:   ، ُبـرٍّ ُمـدَّ  مسـكينًا 

أرضك(٢). مدُّ  قال:  ؟  ُمدٍّ بأي 

ْفَطاِر  اْإلِ فـي  ْخَصِة  الرُّ ِفـي  َجـاَء  َما  َبـاب  الصـوم،  كتـاب  الترمـذي،  سـنن     (١)

.٦٤٩ رقم:  َواْلُمْرِضِع،  ِلْلُحْبَلى 

.٧٥٨١ رقم:  الكبير،  الشيخ  باب  الرزاق،  عبد  مصنف     (٢)
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الصيام أحكام 

إن  أفضل  الصوم  كان  وإن   ;ôØ°ùdG  »a  ô£ØdG  .9

تعالى: قوله  لعموم  المشقة؛  عليه  تترتب  لم 

.(١)﴾b    a   `   _﴿     

بـن  حمـزة  أن   ! النَّبـيِّ  زوج   # عائشـة  وعـن 

فـي  أأصـوم   :! للنَّبـيِّ  قـال  األسـلمي  عمـرو 

شـئَت  «إن  فقال:  ـ  الصيام  كثير  وكان  ـ  السـفر؟ 

فأفطر»(٢). شئَت  وإن  فصم، 

.١٨٤ اآلية  من  البقرة،     (١)

ْفَطاِر، رقم: ١٨٠٧. َفِر َواْإلِ ْوِم في السَّ صحيح البخاري، كتاب الصيام، باب الصَّ    (٢)
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شروط: فر  السَّ ِفي  اْلِفْطِر  وِلَجَواِز 

قبل  شروعه  يكون  وَأن  السفر  ِفي  يشـرع  َأن  ُل:  اَألوَّ

الفجر.

وهي:  قصر  مسـافة  السـفر  مسـافة  تكون  أن  الثاني: 

كيلومترًا). ثمانين  يقارب  (ما  برد،  أربعة 

السفر. في  الفطر  نية  يبيِّت  أن  الثالث: 

مباحًا. السفر  يكون  أن  الرابع: 

فعن  سالمته،  تحققت  لمن  جائزة   :áeÉéëdG .10

محرم  وهو  احتجم   ! النَّبيَّ  «أن   :^ عباس  ابن 

صائم»(١). وهو  واحتجم 

.١٨٠٢ رقم:  اِئم،  ِللصَّ َواْلَقْيِء  اْلِحَجاَمِة  باب  الصوم،  كتاب  البخاري،  (١)  صحيح 
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الصوم قضاء 

AÉ°†≤dG  ≈æ©e

ويجب  فيه،  أفطر  عما  عوضًا  أكثر  أو  يوم  صـوم 

له  تارك  أو  لصـوم  مفسـد  كل  على  رمضان  قضـاء 

جنون،  أو  سهو  أو  إغماء  أو  وحيض  مرض  أو  بسفر 

ما  وقيل:  السـنون،  تكثر  لم  ما  قيل:  الجنون،  وفـي 

مجنونًا. يبلغ  لم 
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الصيام أحكام 

AÉ°†≤dG  ºμM

بعد  واجب  رمضان  مـن  أفطرها  التي  األيام  قضـاء 

تعالى:﴿  }  |   لقوله  الشهر،  ذلك  من  االنتهاء 

.(١)﴾ ¥   ¤    £   ¢     ¡ ے         ~   }

AÉ°†≤dG  äÉÑLƒe

حيض.١.  أو  كمرض  شرعي  بعذر  الصائم  أفطر  إذا 

النيـة ٢.  مـن  الصيـام  أركان  مـن  ركـن  اختـلَّ  إذا 

مع  القضـاء  فعلـيـه  ناسـيـًا  أفطر  فمن  وغيرهـا؛ 

عنه. اإلثـم  نفـي 

بلذة ٣.  َمِنـيٍّ  بإنزال  أو  نسـيانًا  ولـو  وطء  حصـول 

معتادة.

.١٨٥ اآلية  من  البقرة،     (١)
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الحلق.٤.  إلى  مائع  وصول 

كان ٥.  ولـو  حتى  المعـدة  إلـى  شـيء  وصـول 

جامدًا.

صـوم  فـي  أفطـر  مـن  علـى  القضـاء  ويجـب 

عمدًا  الفطـر  حدث  سـواء  أي:  مطلقـًا،  الفـرض 

الفطر  أكان  وسواء  إكراهًا،  أو  غلبة  أو  سـهوًا  أو 

خـوف  أفطـر  كمـن  واجبـًا  أم  جائـزًا  أم  حرامـًا 

كان  أو  ال،  أم  الكفـارة  وجبـت  وسـواء  هـالك، 

أصلّيًا. الفرض 

َمِنيٌّ  منه  فخرج  قصد  غير  من  شـخص  نظر  ولو 

أدام  فإذا  والفكـر،  النظر  يـدم  لم  ما  القضـاء  فعليـه 

الكفارة. فعليه 
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الصيام أحكام 

الحقنة  ألن  فقط،  القضاء  فعليه  احتقن  إذا  وكـذا 

تجذب  كما  األمعاء  من  تجذب  والكبد  األمعاء  في 

فتفطر. المعدة  من 

في  فيقضي  المضمضـة  من  المـاء  سـبقه  إذا  أما 

التطوع. دون  رمضان 

فإن  ومواالتـه؛  ترتيبـه  ينـدب  رمضـان  وقضـاء   

جاز. خالف 
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معناها

والتغطية،  السـتر  وأصلها  كفارات،  جمعها  الكفارة 

التي  والذنوب  الخطايا  تسـتر  ألّنها  بذلك  وُسـميت 

على  ثالثـة  أمـور  أحـد  وهـي  الشـخص،  ارتكبهـا 

وهي: التخيير؛ 

العيـوب ١.  مـن  سـليمة  كاملـة  مؤمنـة  رقبـة  عتـق 

الفاحشة.

بالهالل.٢.  متتابعين  شهرين  صيام  أو 

بمد ٣.  ُمدٌّ  مسـكين  لكل  مسـكينًا؛  سـتين  إطعام  أو 

مسـكينًا  لثالثين  يجزئ  ال  واإلطعـام   ،! النبـيِّ 

الكفارة
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الصيام أحكام 

سـتين،  من  ألكثر  يعطى  أن  يجـوز  وال  يـن،  بُمدَّ

والمسكين. الفقير  بين  فرق  ال  وهنا 

َقاَل:   3 ُهَرْيـَرَة  َأَبا  َأّن  الكفـارة:  على  والدليـل 

َفَقاَل:  َرُجـٌل  َجـاَءُه  إِْذ   ! بِيِّ  النَّ ِعْنـَد  ُجُلـوٌس  َنْحـُن  َبْيَنَمـا 

َعَلى  َوَقْعُت  َقاَل:  َلـَك؟»  «َما  َقاَل:  َهَلْكُت،  اهللاِ!  َيا َرُسـوَل 

َرَقَبًة  َتِجُد  «َهْل   :! اهللاِ  َرُسـوُل  َفَقاَل  َصائٌِم،  َوَأَنا  اْمَرَأتِـي 

َتُصـوَم  َأْن  َتْسـَتِطيُع  «َفَهـْل  َقـاَل:  َال،  َقـاَل:  ُتْعتُِقَهـا؟» 

إِْطَعاَم  َتِجُد  «فَهْل  َفَقاَل:  َال،  َقاَل:  ُمَتَتابَِعْيِن؟»  َشـْهَرْيِن 

َفَمَكـَث  َقـاَل:  َال،  َقـاَل:  ِمْسـِكينًا؟»  ِسـتِّيَن 

َذلَِك  َعَلى  َنْحـنُ  َفَبْيَنا  بِـيُّ ! ،  النَّ

ِفيَهـا  بَِعـَرٍق  بِـيُّ  !  النَّ ُأتِـَي 

َقاَل:  اْلِمْكَتُل ـ  َواْلَعـَرُق  ـ  َتْمٌر 

َأَنـا،  َفَقـاَل:  ـائُِل؟»  السَّ «َأْيـَن 
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ِمنِّي  َأْفَقَر  َأَعَلى  ُجـُل:  الرَّ َفَقاَل  بِِه»  ْق  َفَتَصدَّ «ُخْذَها  َقـاَل: 

َأْهُل  َتْيِن ـ  اْلَحرَّ ـ ُيرِيـُد  َالَبَتْيَها  َبْيَن  َما  اهللاِ  َفـوَ اهللا؟!  َيا َرُسـوَل 

َبَدْت  َحتَّى   ! بِـيُّ  النَّ َفَضِحَك  َبْيتِي!..  َأْهـِل  ِمْن  َأْفَقـُر  َبْيـٍت 

َأْهَلَك»(١). «َأْطِعْمُه  َقاَل:  ُثمَّ  َأْنَياُبُه 

تجب؟ متى 

فقط  رمضان  فـي  أفطر  من  على  الكفـارة  تجـب 

قاصدًا  جماع،  أو  شرب  أو  بأكل  دًا  متعمِّ غيره  دون 

غير  من  بهـا،  مباٍل  غير  أي:  الشـهر؛  حرمـة  انتهـاك 

موجود،  محقق  أمر  إلـى  مسـتند  أي:  قريب؛  تأويل 

جاهل  أو  باإلسـالم  عهد  لقرب  بالحرمـة  جهـل  أو 

برمضان.

َشـيٌء  َلُه  َيُكْن  َوَلْم  َرَمَضاَن  في  َجاَمـَع  إٍَذا  باب  الصيـام،  كتـاب  البخـاري،     (١)

ْر. َفْلُيَكفِّ َعَلْيِه  َفتُصدَق 
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الصيام أحكام 

ناسـيًا  رمضان  في  جامع  أو  شـرب  أو  أكل  مـن 

فقط. القضاء  عليه 

والكفارة  القضاء،  وجـب  الكفارة  وجبت  ومتـى 

اليوم  في  بتكررهـا  تتعدد  وال  األيـام،  بتعدد  تتعـدد 

الواحد.
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أسباب: ثالثة  اإلطعام  لوجوب 

كالحامـل •  الوقـت  فضيلـة  فـوات  األول:  السـبب 

والمرضع.

والعاجز.•  كالشيخ  الصوم  من  بدل  الثاني:  السبب 

مـع •  وقتـه  عـن  القضـاء  تأخيـر  الثالـث:  السـبب 

اإلمكان.

ا3طعام
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الصيام أحكام 

يجزئه  وال  مسكين،  يوم  كل  عن  اإلطعام  ويكون 

واحد. لمسكين  أمداد 

وقد  يطعم،  أن  أفطر  إذا  الكبير  للشـيخ  يسـتحب   

ثابت  بن  معمـر  عن  مصنفه  فـي  الرزاق  عبـد  أخـرج 

يطيق  ال  كان  حتى  مالك  بن  أنـس  «كبر  قال:  البنانـي 

«إذا  عباس:  ابن  وقال  ويطعم»(١)،  يفطر  فكان  الصيام، 

يوم  كلِّ  عـن  أطعم  الصوم  عـن  الكبير  الشـيخ  عجز 

معنى  في  بـرؤه  يرجى  ال  الـذي  والمريـض  مـّدًا»(٢)، 

شيء  فال  اإلطعام  عن  عجزا  إذا  وأما  العاجز.  الشيخ 

.(٣)﴾¬   «   ª   ©    ¨   §﴿  :4 لقوله  عليهما 

.٧٥٧٠ رقم:  الكبير،  الشيخ  باب  الصيام،  كتاب     (١)

َغْيِر  َأْو  ُعْذٍر  َأْو  َرَضاٍع  َأْو  ِلِكبٍر  َرَمَضاَن  في  اِإلْفَطاِر  باب  الدارقطني،  سـنن     (٢)

.٢٣٩٩ رقم:  َذِلَك، 

.٢٨٦ اآلية  من  البقرة،     (٣)
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حتى  رمضان  قضــاء  في  فـرط  من  عن  فضـًال   

يطعـم،  أن  لـه  ينبغـي  آخـر  رمضـان  عليــه  دخـل 

السـفر  أو  المرض  باإلنسـان  تمادى  لو  ما  بخالف 

يطعم. ال  فالمشهـور  رمضان،  إلى  رمضـان  من 

جاء  ثم  الثالثين،  يوم  فـي  الفطر  د  تعمَّ من  وأمـا 

قضاء،  وال  عليـه  كفـارة  فال  العيد  يـوم  أنـه  الثبـت 

ثم  ـدة،  متعمِّ الحائض  أفطـرت  إذا  مـا  مثـل  وهـذا 

عليها  كفـارة  فال  فطرها  قبل  حاضـت  أنها  علمـت 

قضاء. وال 
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